Jaargang 15, nummer 7

Van de Dorpsraad
Het is al weer even geleden dat u bericht heeft mogen ontvangen van de
Dorpsraad. Wat niet wil zeggen dat we
hebben stilgezeten. In tegendeel.
Het laatste nieuws dat we u hebben
meegedeeld is dat we met Pantein ,
Mooiland / Maasland en de Gemeente
gezamenlijk optrekken om te komen tot
realisatie van een Multifunctionele accommodatie (MFA) voor ons dorp.
Deze drie partijen en de Dorpsraad hebben hierbij de hulp gekregen van Fons
Thoonen en Harrie Cuppen. Zij participeren mee in de werkgroep die de mogelijkheden onderzoeken en op papier
zien te krijgen, waarover zo meer. De
tweede belangrijke groep is de Visiegroep. Deze mensen geven hun mening
over de bevindingen die de werkgroep
tot dan toe heeft opgedaan. Een belangrijke deelnemer in de visiegroep is de
school. Zoals ook eerder vermeld, heeft
deze een 5e lokaal nodig en een vernieuwde gymlocatie. In overleg met
stichting Optimus en de afdeling onderwijs van de Gemeente wordt in het onderzoek meegenomen wat de school en
de MFA voor elkaar kunnen betekenen
mbt de te bouwen ruimtes en de bijkomende financiën.
Hoever zijn we nu?
Alle wensen van de verschillende,
eventuele toekomstige gebruikers zijn
naast elkaar gelegd. In deze aanloopfase
is met name gekeken naar de locatie
van de MFA. Belangrijke criteria hierbij zijn de bereikbaarheid voor de gebruikers; hierbij gelet op jeugd, de ouderen, binnensporters / buitensporters
etc. Op welke locatie is er een bestemmingsplanwijziging nodig, waar zijn de
gronden al in eigendom van de gemeente, waar moeten ze worden aangekocht
van derden. Ook de huidige voorzieningen spelen een rol, zoals bijv. de sportvelden. Verschillende mogelijkheden
zijn gepresenteerd aan de visiegroep.
Zij hebben hier kritisch naar gekeken en
vooral hun mening naar voren gebracht,
ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zo
zijn we gekomen tot voor- en nadelen
van de voorstellen.

september 2008
Een niet onbelangrijk punt is de mogelijkheid tot bouwen van seniorenwoningen en / of starterswoningen in
de toekomst; dé reden dat Mooiland/
Maasland en Pantein mee participeren
in het hele onderzoek . Want voorzieningen voor bewoners van deze eventueel te bouwen woningen worden ten
slotte ondergebracht in de MFA. Ook
hiervoor moet gezocht worden naar
een passende plek in ons dorp, liefst
zo dicht mogelijk bij de MFA. Maar
gezien de grote van ‘het centrum’ van
ons dorp, zal dit niet het grootste
struikelblok zijn.
Ten aanzien van dit laatste punt zal
deze week bij u een lid van de visiegroep aan de deur komen om u een
vragenlijst aan te bieden. Deze kunt u
op uw gemak invullen en zal rond de
21e oktober weer door dezelfde persoon worden opgehaald. Het invullen
van deze vragenlijst is voor ons van
groot belang. Op deze manier krijgen
wij, maar met name Mooiland/
Maasland, in beeld wat de huidige
woningbehoefte is van de inwoners
van St. Agatha. Ieder adres krijgt één
lijst aangeboden. Jongeren tussen 18
en 30 jaar die nog thuis wonen, krijgen via een persoonlijk schrijven van
de gemeente zélf een enquête thuisgestuurd met daarbij een retourenvelop.
Mocht u niet thuis zijn op het moment
van aanbieden, dan zal u de envelop
in uw brievenbus vinden. Alles staat

verder uitgelegd in een begeleidend
schrijven bij de vragenlijst. Wij danken
u alvast voor de medewerking !
Wat is de volgende stap?
De werkgroep gaat nu de drie overgebleven varianten nader onderzoeken en
bekijken of de locaties geschikt zijn
voor de bouw van een MFA. Hierbij
moet gedacht worden aan de te bouwen
oppervlakten. Kunnen alle ruimtes die
gewenst worden ondergebracht worden
in een gebouw op die locatie? Is er dan
voldoende parkeergelegenheid mogelijk? Is er op die plaats niet te veel overlast ? etc.
Ook wordt er onderzocht hoe de exploitatiemogelijkheden zijn van een MFA.
O.a. hiervoor gaan de visie- en werkgroep en de Dorpsraad bij drie verschillende, al functionerende MFA’s op excursie.
Uit verschillende wandelgangen hebben
wij vernomen dat bij veel verenigingen
de MFA regelmatig op de agenda staat.
Ook vanuit het dorp krijgen we regelmatig vragen over dit onderwerp. We
kunnen dus opmerken dat het onderwerp leeft in het dorp. Wij hopen medio
december u allen op de bewondersavond te kunnen informeren over de tot
dan toe ontwikkelde plannen. Wij zijn
dan erg benieuwd naar uw mening en
horen die dan ook graag!
We hopen zo spoedig mogelijk met een
datum te komen.

Regelmatig leest u op deze plaats van of over de Dorpsraad, tijd dus om deze raad
eens een gezicht te geven. Hierbij stellen zich aan u voor:
v.l.n.r. Judith Sliedregt: voorzitter, Erma Coenen: secretariaat, Willy Thijssen: lid
en Marco Rose: lid. Penningmeester Tiny Jilesen staat niet op de foto omdat hij om
privé redenen per 1 januari afscheid neemt van de Dorpsraad. Hierover meer in de
volgende Dorpskrant.
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Verkeersmaatregelen St. Agatha
Bij deze geeft de Dorpsraad u informatie door die wij van de Gemeente Cuijk
ontvangen hebben

Fase 3 is de kruising HapsebaanHeerstraat en aansluitingen met de
Heerstraat en Maasboulevard.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan
de reconstructie Hapsebaan-Heerstraat.
De aannemer is momenteel bezig met
de aanleg van de rotonde HapsebaanGrotestraat. Deze week (week 41)
wordt er begonnen met de volgende
fase van de werkzaamheden, het deels
opbreken van het betonnen wegdek
Heerstraat-Maasboulevard. Het verkeer
wordt over 1 rijbaan geleid, die tijdelijk
verbreed wordt, zodat Cuijk vanuit St.
Agatha en Oeffelt bereikbaar blijft en
visa versa. Hiervoor is het noodzakelijk
dat de Odiliadijk voor het doorgaande
verkeer wordt afgesloten voor een periode van 10 weken. In St. Agatha wordt
er een omleiding aangegeven voor automobilisten en fietsers en is aangegeven
dat de 7 Dwergen bereikbaar is. Bijgevoegd een tekening van de omleiding.

Ter verduidelijking van het kaartje:

Ter hoogte van het H. Hart
beeld zal de Odiliadijk voor
doorgaand verkeer naar Cuijk
afgesloten worden.

Gemotoriseerd verkeer richting Cuijk wordt omgeleid
over de Heikantseweg naar
de Heerstraat vanwaar men
verder naar Cuijk kan.

Fietsverkeer wordt via de
Kuilen naar de Heerstraat
geleid en vandaar via het
fietspad naar Cuijk.
Door deze manier van omleiden wordt
het gemotoriseerd verkeer gescheiden
van het langzame verkeer wat de veiligheid voor met name de fietsers ten
goede komt.

Koninklijk lid bij
Motorclub de S-Bocht

In het nieuwe jaar is er nog een periode
dat de gehele kruising MaasboulevardHeerstraat-Odiliadijk is afgesloten.
Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
Wij hebben de totale reconstructie Hapsebaan-Heerstraat opgedeeld in 3 fasen
om niet het geheel maandenlang af te
sluiten.





Fase 1 betreft het westelijke deel
van het werk, zijnde de Hapsebaan
vanaf de rotonde met de Jan van
Cuijkstraat tot aan kruising Hapsebaan-Heerstraat-Maasboulevard en
een gedeelte van de Hagelkruis en
Grotestraat.
Fase 2 betreft het oostelijk deel van
het werk, het nieuw te maken gedeelte van de Heerstraat en Maasboulevard. Tijdens deze werkzaamheden blijft verkeer over de Heerstraat en Maasboulevard mogelijk.

Twee keer per jaar organiseren enkele
leden van de motorclub een uitje voor
alle leden. Een zomer- en een winteractiviteit. Dit hoeft niets te maken te
hebben met motorrijden, gewoon een
gezellige middag of avond waar wel
een activiteit bij hoort.
Op zaterdag 27 september was het
weer zo ver, de zomeractiviteit voor
2008, dit jaar georganiseerd door het
bestuur.
Om 18.00 uur verzamelen bij de SBocht en na een gezonde wandeling
kwamen we aan bij Lombok, alwaar
wij hartelijk ontvangen werden door
enkele enthousiaste leden van schutterij Oranje Agatha. De activiteit voor
deze avond was ‘wipschieten’.
Na een duidelijke uitleg begon de
strijd tussen 2 teams. Om de beurt
mochten we tussendoor op de ‘vogel’
schieten, zoals gebruikelijk is bij het
koningschieten. Wie het laatste schot
lost vóórdat de “vogel” valt is de Koning, in ons geval de Koningin. Debby Minten, nog nóóit geschoten (zegt
ze), werd Koningin.
Maar of dit nog niet genoeg was,
werd ze ook nog 2e beste schutter van
de hele groep bij het ‘wipschieten’.
Tonnie Coenen was beste schutter van
deze avond. Helaas was het al donker
toen de prijswinnaars bekend werden

gemaakt, dus hebben we hiervan geen
foto’s.
Met de trofee en een medaille, die ter
beschikking werd gesteld door de
schutterij voor de 1e en 2e plaats, keerden we met onze Koningin terug naar
ons clubhuis.
Wij willen het bestuur van de motorclub en de leden van schutterij Oranje
Agatha hartelijk bedanken voor een
heel geslaagde activiteit.

Kangoeroe klup gestart
De kangoeroe klup is gestart op dinsdag
23 september. Het was een geweldige
opkomst. Het weer was niet al te best
maar de kinderen hebben enorm genoten. Het was voor ons ook spannend
want voor ons was ook alles nieuw.
De kinderen werden ontvangen in onze
bestuurskamer door onze trainsters Monique,Janet en Kyra.
Ze kregen meteen
allemaal een mooie
buttons opgespeld
met onze mooie kangoeroe erop. Ook
kregen ze allemaal
een mooie sticker.
Het feest was al begonnen en toen met
z’n alle naar buiten. Het regende pijpenstelen maar dat kon de kinderen niks
schelen zij wilden spelen.
Zo worden ze geleerd hoe om te gaan
met de bal, dat wil zeggen de bal leren
vangen,gooien niet bang zijn van de
bal.
Daar hebben we allerlei spellen voor
met kleine en grote ballen. We werken
met pionnen en verschillende manden.
Ze kruipen zelf door de manden om te
kijken hoe groot die dan wel niet zijn of
misschien wel hoe klein. Na afloop
kregen ze nog allemaal een lekker bekertje limonade. Het is ze zo goed bevallen dat ze niet kunnen wachten op de
volgende training die is nu nog éénmaal
per 14 dagen.
We zijn gestart met 5 meisjes en 3 jongens.
De Kangoeroe Klup is voor meisjes en
jongens in de leeftijd vanaf 3 jaar t/m 6
jaar. Daarna gaan de meisjes door naar
het korfbal en de jongens gaan dan naar
de voetbalclub van V.C.A.
We gaan namelijk samenwerken met de
voetbalclub om zo onze jeugd een kans
te geven in de sport.
Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u
altijd contact opnemen met de volgende
personen: Ellan Kooijmans 316437 en
Anita Thijssen 314133

